
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 

 

 

Dominiek Savio is op zoek naar een  

 

   Verpleegkundige (m/v) 

 

Dominiek Savio Instituut vzw, dat deel uitmaakt van Dienstencentrum GID(t)S, biedt een veelzijdig 

aanbod van ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van 

ondersteuning in de eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf. Het gelooft in de 

mogelijkheden van ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, 

nationaliteit, geloof of levensbeschouwing. 

Functie 

 Je staat in voor de verpleegkundige zorg bij bewoners en leerlingen vanuit het Medisch 

Verpleeg Team (MVT), onderdeel van de medische dienst. 

 Je voert verpleegtechnische handelingen uit en rapporteert aan de medische dienst. 

 Je bouwt een vertrouwensverband op met de bewoners en leerlingen.  

 Je detecteert gezondheidsproblemen, communiceert en registreert ze, je volgt deze 

problemen ook op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Je informeert het verzorgend en medisch team over de evolutie van de klinische toestand. 

 Je maakt een werkschema op en zorgt voor een nauwkeurige registratie.  

 Je neemt actief deel aan overlegmomenten met collega’s.  

 

Jouw profiel 

Jobgerelateerde competenties 

 Je bent in het bezit van een diploma verpleegkundige A2 en je beschikt over een RIZIV-

nummer.  

 Pas afgestudeerd? Zeker welkom! 

 Je kan vlot werken in een dynamisch en flexibel team. 

 Je werkt samen met de collega-verpleegkundigen en het begeleidende kader. 

 Werken in een setting met personen met een motorische en licht verstandelijke beperking 

schrikt je niet af (cerebral palsy, niet aangeboren hersenletsels, neuromusculaire 

aandoeningen…). 



 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

 

Persoonsgebonden competenties 

 Je bent flexibel en communicatief  

 Je werkt zelfstandig  

 Je werkt nauwkeurig  

 Multidisciplinair samenwerken 

 Goede kennis van het computerprogramma Softn is een meerwaarde 

 

Ons aanbod 

 Een vervangingscontract wegens ziekte (30,4/38) te starten eind mei ( te bespreken) en voor 

minimum drie maanden.  

 Op weekdagen telkens te werken van 7u  tot 15u30;  één op 3 weekends, van 7 tot 12u.  

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

 Een boeiende werkomgeving in een team van enthousiaste collega’s. 

 

 

 

 

 

 

Interesse?  

- Solliciteren kan via mail t.a.v. vero.deruyter@dominiek-savio.be, ten laatste tot 15 april 2018. 

 

- Wie bijkomende informatie wenst omtrent deze functie kan telefonisch contact opnemen met 

Vero Deruyter, diensthoofd Medisch VerpleegTeam, op het centraal telefoonnummer 

051 230 611. 

mailto:vero.deruyter@dominiek-savio.be

